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Skogsveger 
Skogbruket i Hedmark leverte nok et rekordstort 
avvirkningsvolum i 2014. Uten et relativt 
funksjonelt og godt utbygd skogsbilvegnett hadde 
ikke det vært mulig. Spesielt ikke med dagens 
høyproduktive driftsmetoder, intensive 
kjøremønstre og et stadig bløtere klima.   
  
Hedmark har lite bratt terreng, men derimot 
store avstander. En godt utbygd infrastruktur, 
både offentlig og privat, er generelt en viktig 
forutsetning for et høyt aktivitetsnivå. Det gir 
mulighet til å levere store volumer over kort tid 
og med presisjon. Tømmeret transporteres i 
gjennomsnitt 60 km med bil fram til industri eller 
terminal. Mange av kilometerne er på 
skogsbilveg. Skogsbilvegene er også en viktig 
forutsetning for å få gjort investeringsarbeidene i 
skogen. 
 
Allmennhetens bruk av utmarka er også i stor 
grad knyttet til vegnettet i skogen 
 
Intensiv drift med store volumer over kort tid i et 
bløtere klima krever at det gjøres de rette grep 
med valg av masser, oppbygging av vegen og med 
drenering. Spesielt viktig er dette på 
 

hovedvegene som ofte belastes med stor trafikk 
også i nedbørsrike perioder. Bruk av knuste 
masser fra fjell blir stadig viktigere i bygging og 
vedlikehold av skogsbilvegene. 
 
En viktig del av konkurransefortrinnet  til 
Hedmarksskogbruket har vært god 
leveransedyktighet. Det vil også for framtida 
være forutsetningen for et høyt aktivitetsnivå. 
Hedmarksskogbruket må derfor fortsette å heve 
investeringsnivået i infrastruktur. 
 
Totalt ble det brukt ca. 40,8 millioner kroner over 
skogfondsordningen til skogsveger i 2014. Det er 
en økning på 8,3 millioner eller 26 % fra året før. 
 
Nye veger 
Det ble ferdigstilt i alt 9,7 km med nye veger i 
2014, hvorav 9,2 km med tilskudd. Dette kan 
være prosjekter som har gått over flere år.  
 
Over skogfondregnskapet ble det i 2014 investert 
tilnærmet 11,4 millioner kroner til nybyggings-
prosjekter. Nær en tredobling fra året før. 

Figur 9: Antall meter nybygd og ombygd skogsbilveg 1985-2014. Kilde: Skogfondregnskapet. 
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Nybygd veg i Stor-Elvdal. Vegklasse III. 

 
Ombygde veger 
Behovet for ombygging er stort fordi mye av 
skogsbilvegnettet er bygd etter ”gamle” 
vegnormaler og oppfyller ikke i alle 
sammenhenger dagens krav til bæreevne og 
bruk. Det er en stor utfordring å bygge om veger i 
stort nok omfang slik at leveransedyktigheten 
opprettholdes.  
 

 
 
Det ble ferdigstilt i alt 31 km med ombygde veger 
i 2014, hvorav 0,3 km uten tilskudd. Dette kan 
være prosjekter som har gått over flere år. 
Det ble gjennomført ombyggingsprosjekter for i 
overkant av 7,3 millioner kroner i 2014 iflg. 
Skogfondregnskapet. Det er opp rundt 0,8 
millioner kroner eller 12 % i forhold til 2013. 

 
Det var fortsatt igjen noen midler bevilget over 
revidert nasjonalbudsjett 2012 til punkt-
utbedringer på eksisterende veger. Midlene har 
gått til bruer, stikkrenner, forsterking av 
bæresvake partier og snuplasser.  
Punktutbedringer er en kostnadseffektiv måte å 
heve vegstandarden på. 
 
Teknisk utstyr 
Det ble i 2013 åpnet for bruk av tømmervogntog 
med total lengde inntil 24 meter og totalvekt på 
60 tonn.  
 
I 2014 gjennomførte næringsorganisasjonene, 
kommunene og vegvesenet en gjennomgang av 
vegnettet for mulig oppskriving til 60 tonn. 
Veglistene for det offentlige vegnettet beskriver 
hvilke veger som er tillatt å kjøre på med slike 
vogntogkombinasjoner.  
 
Vegvedlikehold 
Bruk av skogsfondmidler til vegvedlikehold var 
tilnærmet 19,3 millioner kroner. Det er en 
nedgang på 7 %, og en betenkelig utvikling. 
Omfanget av vedlikehold må heves. 
 
Kompetanse 
Hedmark har i dag planleggingskompetanse for 
skogsbilveger. Dette er viktig for å få gode 
driftstekniske løsninger.  
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Vegprosjekt 
Glommen Skog SAs treårige prosjektet 
”Standardheving av skogbrukets veinett” i 
samarbeid med blant annet Skog og 
Landskap/UMB og Fylkesmannen ble startet opp  
i 2013. 
 
Fylkesmannen har deltatt i forprosjekt til 
«Vegpådriver i Glåmdalen». Et prosjekt som har 
som mål å heve vegkompetansen i offentlig og 
privat og øke investeringsnivået på 
skogsbilvegene i regionen. Glåmdalsregionen står 
for i overkant av 14 % av avvirkningen i Norge.  
 
Fylkesmannen har deltatt i prosjektet «Sporløs 
kjøring» i regi av Skogkurs og Mjøsen Skog SA. 
Prosjektet har fokus på skader i terrenget etter 
terrengkjøring med skogsmaskiner. 
 
Tømmertransport 
Alt tømmer som avvirkes i Hedmark kjøres hele 
eller deler av strekningen til industri eller 
terminal på tømmervogntog. I gjennomsnitt 
fraktes tømmeret rundt seks mil på bil.  
 

 
Kø på tømmerterminalen på Vestmo i Elverum.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oppdaterte veglister for det offentlige vegnettet 
gir svar på hvor effektivt næringen kan nytte 
mulighetene som 24 meter og 60 tonn i teorien 
åpner for.  
Bruer er gjennomgående en begrensende faktor 
for å skrive opp veger. 
 
På RV 3 ble ny Åstabru tatt i bruk i 2014. Det 
åpner for 60 tonn i store deler av Østerdalen.  
 
Høsten 2014 ble det også åpnet for utvidet bruk 
av modulvogntog. Modulvogntog er vogntog som 
er 25, 25 meter med totalvekt inntil 60 tonn. 
Dette er svært viktig for blant annet den 
tremekaniske industrien for å få produktene ut til 
markedene.  
 
Arbeidene med utvidelse av Koppang 
tømmerterminal ble påbegynt i 2014. 
Jernbaneterminaler er generelt svært viktig for et 
høyt aktivitetsnivå i Hedmark. Det gjelder både 
for massevirke og sagtømmer. 
 
«Norgespendelen» - togene som transporterer 
massevirke fra Hedmark til Karlstadindustrien er 
viktige for Hedmark. Rundt 935.000 m3 
massevirke ble transportert ut i «pendelen». 
Noe mer marginale kvantum massevirke er også 
eksportert til andre brukere i Sverige. 
 
Med en svak kronekurs økte også eksporten av 
sagtømmer med jernbane til kjøpere lenger sør i 
Sverige. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10. Antall tømmervogntog, enten 24 m/60 tonn 
eller 22 m/56 tonn, for å frakte årsavvirkningen i 2014. 
Stilt etter hverandre danner de en sammenhengende 
rekke som tilsvarende distansen fra Elverum til 
Hammerfest!  




